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De lDe lDe lDe la font dea font dea font dea font de Socies Socies Socies Socies a la font dels Pl a la font dels Pl a la font dels Pl a la font dels Plaaaatantantantanererererssss i el  i el  i el  i el 
Pic de lPic de lPic de lPic de l’’’’ÀligaÀligaÀligaÀliga        

Dificultat tècnica:  Fàcil 

Temps: 1 h 30 minuts (anada i tornada) 

Distància: 4,86 km 

Circular: Sí 

Aquesta ruta és circular, des de la urbanització les 
Cases Pairals (final del C/ Miquel Balada i Cervera). 
Està formada per dos itineraris, el primer denominat 
Font de Socies (vegeu la ruta Font de Socies) i el 
segon, descrit en aquest document. Visitarem la Font 
de Socies, la Font dels Plataners i el Pic de l’Àliga 
(285,38 m d’altitud). El recorregut és senzill, per pista 
forestal i corriols amples. L’únic punt amb certa 
dificultat és la baixada a la font dels Plataners.  

Mapa de situacióMapa de situacióMapa de situacióMapa de situació i història i història i història i història 

La ruta transcorre pel sector est 
del municipi, al límit amb 
Pallejà. En el tram de camí cap 
a la Font dels Plataners 
observareu, en ambdós costats, 
vies d’escalada. A la tornada, 
farem la volta pel pic de l’Àliga 
fins a un vèrtex geodèsic, 
mirador d’una bona part del 
Llobregat i del Vallès. Un gir de 
360º ens permet observar 
Montserrat, la Mola, Collserola, 
la Vall del Llobregat i, en dies 
clars, fins i tot els Pirineus. 

Fotografies del recorregutFotografies del recorregutFotografies del recorregutFotografies del recorregut    
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ItinerariItinerariItinerariItinerari    

 

IniciIniciIniciInici    
Aquest itinerari s’inicia al final del C/ Miquel Balada i Cervera, a la urbanització 
de les Cases Pairals. Mireu la fitxa de l’itinerari Font de Socies per aquest 
primer tram. 

PPPParada 1 arada 1 arada 1 arada 1 ––––    Font Font Font Font de Sociesde Sociesde Sociesde Socies    
Des de la font, seguiu pel camí que porta a Socies (per la part de dalt), 
aproximadament en uns 450 m.  

Parada Parada Parada Parada 2222    ––––    Cases de SociesCases de SociesCases de SociesCases de Socies    
Un cop arribeu al final de les cases, trobareu una cruïlla amb 3 possibles 
camins. El de la dreta l’utilitzarem a la tornada. Preneu la pista formigonada 
que baixa.  

Parada Parada Parada Parada 3 3 3 3 ––––    BBBBaixadaaixadaaixadaaixada cap a la  cap a la  cap a la  cap a la FFFFont dels ont dels ont dels ont dels PlatanersPlatanersPlatanersPlataners    
Continueu per la pista durant aproximadament 400 m. Si observeu a mà dreta i 
esquerra, veureu vies d’escalada. A la zona planera, just on comença el torrent 
a mà esquerre, arribareu a una cruïlla, preneu el camí que va cap a l’esquerra i 
que baixa lleugerament. 

Parada Parada Parada Parada 4444    ––––    Font deFont deFont deFont dels Platanersls Platanersls Platanersls Plataners        
Uns 150 m més enllà per la mateixa pista, trobareu els plataners que li donen 
nom a la font. Baixeu pel corriol i a la dreta trobareu la font. 
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Parada Parada Parada Parada 5555    ––––    Volta al pic de lVolta al pic de lVolta al pic de lVolta al pic de l’’’’ÀligaÀligaÀligaÀliga    
De tornada, al final del tram de pista formigonat, quan arribeu a les cases de 
Socies, preneu el camí que puja cap a l’esquerre. Aquest camí ens portarà a fer 
al volta al pic de l’Àliga. A uns 60 m trobareu un petit corriol a mà esquerra però 
no l’hem d’agafar, continueu recte uns 50 m més enllà. Ara sí, preneu aquest 
corriol de mà esquerre, més ample que el primer.  

Parada Parada Parada Parada 6666    i 7i 7i 7i 7    ––––    MiradorMiradorMiradorMirador    
Uns 700 m més enllà per aquest corriol, arribareu a una nova cruïlla. Preneu el 
camí cap a l’esquerra, que us portarà a un vèrtex geodèsic, mirador 
excepcional del Baix Llobregat i del Vallès. Des d’allà, podreu observar, en 
360º, des de Montserrat a la Mar Mediterrània, tot passant per la Mola, 
Collserola i la Vall del Llobregat. En dies clars, veureu el Prepirineu, el 
Montseny, etc. 

Parada Parada Parada Parada 8888    ––––    Retorn cap a SociesRetorn cap a SociesRetorn cap a SociesRetorn cap a Socies    
Retorneu fins trobar el corriol que ens permet fer la volta al Pic de l’Àliga. Un 
cop arribeu a les cases de Socies, preneu el camí recte (el que a mà dreta té 
una petita caseta). Continueu per aquest pista durant aproximadament 850 m, i 
arribareu a Les Cases Pairals, punt d’inici de la ruta de la font de Socies. 


